URBANISME
I HABITATGE
ECOSOCIAL

cooperativa

Entenem la nostra activitat com una
eina al servei de les persones i de la
societat.
Estem compromesos amb el rigor
tècnic i amb l’honestedat personal.
En els nostres projectes apostem
per l’estalvi i l’eficiència energètica,
així com per l’ús d’energies
renovables.
L’objectiu és promoure entorns
que afavoreixin la convivivència
i la cohesió social, amb una mínima
petjada ecològica i consum energètic.

Els criteris i els materials
de construcció que utilitzem
són prioritàriament orgànics
i biodegradables, i fem nostres
els principis de la bioconstrucció.
Acompanyem a grups i participem
en col·lectius i plataformes des d’on
promoure processos col·lectius
d’accés a l’habitatge i contribuir
a fer més efectiu el dret a
l’habitatge i a la ciutat.

COOPERATIVA
AMB RESPONSABILITAT
ECOSOCIAL
QUE OFEREIX
SERVEIS TÈCNICS
EN ARQUITECTURA,
ENGINYERIA,
HABITATGE I URBANISME,



SERVEIS d’URBANISME
i HABITATGE



Urbanisme
proper
i progressiu

Planejament
integral
de l’habitatge

Incorporació
de nous models
d’habitatge

Optimització
del patrimoni
en desús

l’habitatge com
un procés col·lectiu
innovador

• Planejament general, POUM.

• Plans locals d’habitatge.

• Plans especials en sòl
no urbanitzable.

• Anàlisis Dafo participatives.

• Estudis i aplicació
de nous models.

• Activació de patrimoni
públic.

• Acompanyament integral
a persones i entitats.

• Estudis de demanda.

• Anàlisis Dafo participatives.

• Catàlegs de patrimoni.

• Apoderament de la població.

• Tallers i xerrades
participatives.

• Tractament d’edificacions
en sòl no urbanitzable.

• Formació de tècnics i
polítics.

• Acompanyament.

• Activació d’habitatges i
edificis de propietat privada
en desús.

• Estudis d’implantació
de projectes col·lectius
en patrimoni en desús.

• Tallers participatius.
• Processos de participació.
• Formació.

• Cens d’habitatges buits.

• Assessorament
multidisciplinari a
ajuntaments.

Urbanisme proper i progressiu
L’urbanisme com a eina de transformació social
i cohesió territorial
Som capaços de fer un urbanisme que cohesioni i limiti la petjada
ecològica?
És possible pensar en una urbanització progressiva i regenerativa?
SERVEIS

Com podem apoderar i coresponsabilitzar els agents del territori?

• Planejament general, POUM.
• Planejament derivat, plans especials en sòl no urbanitzable,
reparcel·lacions, projectes d’urbanització, etc.
• Catàlegs de patrimoni.
• Tractament d’edificacions en sòl no urbanitzable (catàlegs
de masies, inventaris d’habitatges, etc.).
• Tallers participatius per apoderar tècnics municipals
i ciutadania en les nocions bàsiques d’urbanisme.
• Processos de participació.
• Formació.

Ens impliquem en projectes que prioritzen la regeneració i la reutilització
dels teixits i un desenvolupament
progressiu que s’adapti a una realitat
canviant. La planificació urbana ha
de permetre projectar el futur per

millorar les condicions de vida de la
població i l’entorn amb una mínima
petjada ecològica. Per fer-ho possible treballem per apoderar la població i formar els professionals i els
polítics locals.

Planejament integral
de l’habitatge
Del dret a l’habitatge a l’habitatge de tots
Podem produir nous habitatges sense necessitat
de construir-los?
Com podem fer polítiques d’habitatge de baix cost i alt impacte?
És possible trencar la dicotomia
alt cost vs estabilitat/coresponsabilitat?
SERVEIS
• Plans locals d’habitatge.
• Anàlisis dafo participatives.
• Estudis de demanda.
• Apoderament de la població en matèria
d’habitatge.
• Formació de tècnics i polítics en nous models
d’accés i tinença d’habitatge.

Treballem en la recerca de nous mecanismes per donar resposta a les
necessitats i les mancances dels habitatges: nous models d’accés i tinença (masoveria urbana i cessió d’ús);
nous models de gestió del parc construït (cooperatives de lloguers i cooperatives de cessió d’ús, entre d’altres); nous models de millora del parc

construït (rehabilitació energètica);
elaboració de diagnosi participada
entre la ciutadania, els tècnics que
treballen al municipi i els seus representants; apoderament de la població implicada ; i foment de la formació
del personal municipal i de la ciutadania associada.

Incorporació de nous models
d’habitatge
Noves formes d’accés, tinença, gestió i relació
a les nostres cases
Volem ser propietaris del nostre habitatge?
Ens interessa implicar-nos en la millora i la gestió del nostre
habitatge i la nostra comunitat?
SERVEIS
• Estudis i aplicació de nous models d’habitatge.
• Tallers i xerrades participatives per a l’apoderament
de tècnics, ciutadania i càrrecs polítics en nous models
d’habitatge.
• Acompanyament en la reconversió d’habitatges
en nous models de tinença i gestió.

Estem disposats a assajar noves maneres de conviure?

Optem per l’estudi i la difusió de
nous models d’accés, tinença i gestió
de l’habitatge amb la voluntat de difondre’ls, ampliar-ne el coneixement
i facilitar-ne l’aplicació tant a administracions com a entitats o grups.
Creiem en les possibilitats que ofereixen els models col·lectius per faci-

litar l’accés a l’habitatge, permetre
aplicar models de convivència més
adequats a les necessitats actuals,
recuperar espais i edificis en desús i
generar espais d’intercanvi. Per
aconseguir-ho promovem la implicació dels usuaris i l’aplicació de models alternatius de finançament.

Optimització i activació
del patrimoni en desús
El patrimoni en desús com a oportunitat
Podem revitalitzar un barri intervenint en els seus espais
desocupats?
La rehabilitació dels habitatges buits pot ser un focus d’innovació
social i ambiental?
Com podem reduir els costos de rehabilitació i potenciar
l’eficiència energètica?
SERVEIS
• Activació de patrimoni públic en desús.
• Anàlisis DAFO participatives.
• Cens d’habitatges buits.
• Activació d’habitatges i edificis de propietat privada
en desús.

Creiem en la convivència d’un treball
en xarxa entre usuaris, tècnics i governs locals per tal de fer compatibles les expectatives dels propietaris
i les necessitats dels futurs usuaris.
Per fer-ho possible apliquem nous
models d’accés i tinença de l’habitat-

ge, nous models de gestió dels habitatges, treballem per la reducció dels
costos de la intervenció a partir de la
recerca de solucions de baix cost, la
implicació dels usuaris i la perfectibilitat dels habitatges i busquem noves
eines de finançament.

l’habitatge com un procés
col·lectiu innovador
L’habitatge com a procés col·lectiu de construcció de la llar
Volem conviure i compartir espais?
Quin mecanisme de convivència ens agradaria
per a les nostres comunitats de veïns?
Podem participar i intervenir en la construcció
dels nostres habitatges?

SERVEIS
• Acompanyament pluridisciplinari integral a grups
que cerquen habitatges en desús.
• Estudis d’implantació de projectes col·lectius en patrimoni
en desús.
• Assessorament multidisciplinari a ajuntaments que vulguin
potenciar l’ús col·lectiu dels seus espais i habitatges.

Busquem un habitatge col·lectiu que
permeti aplicar la innovació social en
la nostra manera de viure i relacionar-nos. Amb aquesta finalitat oferim
un acompanyament integral i transversal a grups, entitats i administracions que vulguin desenvolupar projectes d’hàbitat col·lectiu en els quals

s’entrellacin models innovadors d’accés i tinença de l’habitatge, la reflexió
i la implantació de models de gestió
autònoms i participatius, la recerca
de finançament ètic i comunitari, i la
implicació dels usuaris en la construcció del seu hàbitat.

PROJECTES d’URBANISME
i Habitatge

IMPLEMENTACIÓ DEL
PLA LOCAL D’HABITATGE
FIGARÓ - MONTMANY

ESTUDI i GUIA DE
MODELS ALTERNATIUS
D’ACCÉS A L’HABITATGE

MASQUEUNACASA.ORG
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Ajuntament del Figaró - Montmany

Consell Nacional de Joventut de Catalunya

Col·laboradors: Lapanaderia, José María
López Medina, Pau Compte, Daniel Gómez

Implantació i gestió de
l’Oficina local d’habitatge i
implementació entre d’altres
de les següents actuacions:
estudi d’habitatges buits,
servei d’assessorament porta
a porta i creació d’una borsa
d’habitatge activa. +

Elaboració d’un estudi i
una guia per apropar el
coneixement d’aquests
models (masoveria, cessió
d’ús, dret de superfície i
copropietat) al col·lectiu jove
i facilitar-ne l’aplicació. +

El web masqueunacasa.org,
impulsat per Celobert i
diversos col·laboradors,
vol ser una font d’informació
i un punt de trobada
al voltant de la provisió
col·lectiva d’habitatge. +

OPTIMITZACIÓ DELS
HABITATGES DE LA
COLÒNIA ARQUERS
Diputació de Barcelona i Ajuntament
de Cardona

La proposta, guanyadora
d’un concurs d’idees, aposta
per l’aplicació de mecanismes
innovadors d’intervenció
al parc construït. +

ASSESSORAMENT
PER A L’APLICACIÓ DE
MASOVERIA URBANA
A TERRASSA

COL·LABORACIÓ EN
EL POUM DE TREMP

Perma-fun-k associació

Regulació dels 29 nuclis
que integren el municipi per
garantir el manteniment de
l’estructura tradicional i les
tipologies arquitectòniques,
però permetent-ne
el desenvolupament, la
consolidació o la recuperació,
segons els casos. +

Activació d’un edifici de
titularitat pública a partir
d’un contracte de masoveria
urbana amb l’associació
local Perma-fun-k. +

Taller d’Arquitectura i Territori, SLP
(contracte de l’Ajuntament de Tremp)

Som una empresa cooperativa for–
mada per un equip tècnic multidisciplinari d’especialistes en arquitectura,
enginyeria i urbanisme que treballem
conjuntament des del 2003 amb la
convicció que l’habitatge, la ciutat i
l’energia poden ser instruments de
transformació i millora social.

La complicitat i la complementarietat professional i personal entre els
socis i els nostres col·laboradors
permeten oferir un servei de qualitat
especialment destinat a projectes
amb vocació de millora i transformació social.

L’equip
de celobert

ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME

www.celobert.coop
93 528 56 54
Bailèn, 5, baixos
08010
GRUPO Barcelona
COOPERATIVO

